
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛАКОВАНОЇ ГІБРИДНОЇ ПІДЛОГИ NEXT STEP
Якісні підлоги, що виробляються компанією Barlinek, виготовлені з натурального дерева. Ці підлоги характеризуються 
високими експлуатаційними параметрами та естетичним виглядом.
Виробник надає гарантію, якщо укладені підлоги використовуються відповідно до його рекомендацій.
1. Температура повітря у приміщенні повинна бути в діапазоні від 18°C до 24°C.
2. Відносна вологість повітря в приміщенні повинна становити від 45% до 60%
3. Максимальна температура на поверхні дощок, встановлених на підлозі з системою опалення, не повинна 

перевищувати 27°C. Забороняється укладати килими, килимові покриття та меблі без ніжок, або ніжками 
меньшими за 10 см на підлогах з системою опалення.

4. Догляд за підлогою слід здійснювати лише за допомогою засобів, спеціально призначених для неї: „Protektor 
Komplet”, „Protektor Blask”, та „Protektor Koncentrat”. Інформацію про спосіб та частоту догляду за підлогою 
можна знайти на упаковці засобів для догляду та на веб-сайті www.Barlinek.com. Використання інших засобів 
по догляду може пошкодити шар лаку, змінити колір лаку, спричинити появу плям, змінити слизькість поверхні 
підлоги та змінити блиск.

5. Поточний догляд за підлогою повинен обмежуватися прибиранням звичайним пилососом або підмітанням 
підлоги.

6. Періодичність догляду за підлогою залежить від інтенсивності руху.
7. Пісок, нанесений на поверхню підлоги, слід видалити якомога швидше. Нанесений пісок спричиняє подряпини 

на шарі лаку та незначні вм’ятини, подряпини у верхньому шарі деревини. 
8. Перед і за вхідними дверима, дверима тераси тощо у приміщення з дерев'яною підлогою повинні лежати 

килимки, які ефективно затримують пісок, воду та інший бруд.
9. Продукт можна встановлювати на кухнях, у ванних кімнатах та інших подібних приміщеннях, де може статися 

розлив води. Щоб стояча вода не залишала осаду на поверхні дощок і не проникала під підлогу (що може 
створити умови для розвитку грибків, цвілі, неприємного запаху), будь -яку розлиту рідину слід усувати , до 
їх випаровування. Крім того, по периметру в  дилатаціних швах необхідно встановити гнучкий гідрофобний 
герметик (наприклад, силікон). Дилатацію слід використовувати навколо стін, кришок для душових піддонів, 
ванн, унітазів та інших перешкод, постійно прикріплених до землі. При монтажі підлоги у ванних кімнатах, 
пральнях та інших подібних приміщеннях такого типу підлогу слід приклеювати до основи спеціальним клеєм, 
рекомендованим компанією Barlinek.

10. Для видалення пилу слід використовувати сухі м’які щітки, пилосос із щіткою з м'яким волосом. Також можна 
використовувати злегка вологу ганчірку з засобом для догляду "Protektor Koncentrat"   або без нього. Ні в якому разі 
не можна залишати мокрі сліди на підлозі після прибирання.

11. Під усі елементи меблів та іншого обладнання інтер’єру, що мають безпосередній контакт з підлогою, слід 
приклеїти повстяні підкладки.

12. Під кріслами та іншими меблями з колесиками слід обов’язково використовувати пластикові підкладкові 
килимки, доріжки або килими для захисту дерев’яної підлоги від механічних пошкоджень. Слід контролювати та 
негайно видаляти пісок або інший бруд, який потрапляє під захисний килимок. Якщо не видалити бруд цього 
типу, це призведе до подряпин фарби під захисним килимком.

13. Дерев’яна підлога, за жодних обставин, не повинна покриватися поліетиленовою плівкою, або іншими 
непроникними для вологи та повітря матеріалами. 

14. Деревина на дошках, що піддаються дії світла (УФ-променів), змінить свій колір.
15. Недотримання вищезазначених рекомендацій призведе до негайної втрати гарантії на матеріал та послугу.
16. Дошки для підлоги Next Step можна монтувати на теплу підлогу з водяним або електричним обігрівом. ВАЖЛИВО 

Допускаються тільки і винятково електричні та водяні системи теплої підлоги, нагрівний елемент яких закладений 
в стяжку. Джерело тепла системи опалення повинно знаходитися на відстані не менше 15 мм від дошки для 
підлоги. Допустимий монтаж тільки шляхом приклеювання до основи.

17. Перш ніж встановлювати багатошарову дошку на теплу підлогу, інвестор повинен виконати вигрівання стяжки 
відповідно до «протоколу вигрівання стяжки». Заповнений та підписаний «протокол вигрівання стяжки» є 
додатком до гарантійного талону. Відсутність цього протоколу призводить до втрати гарантії на паркетну дошку, 
встановлену на системі теплої підлоги.

18. У плаваючій системі рекомендується використовувати підкладкові матеріали, параметр CS (статичне 
навантаження) яких становить не менше 220 кПа, пропоновані компанією Barlinek. Використання інших 
матеріалів може призвести до неправильної установки всієї підлоги та обмеження гарантійних умов.

19. Інформацію про укладання дощок Next Step на теплу підлогу можна знайти в інструкції з монтажу та на веб-
сайті www.barlinek.com.

ВАЖЛИВО: Користувач/інвестор несе відповідальність за ознайомлення прибирального персоналу з 
вищеописаними "Умовами використання лакованих підлог NEXT STEP".
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